Gratis tickets voor 65-plussers!
Bent u 65-plusser en woont u op het grondgebied van de Stad Brussel? Profiteer dan van het initiatief van de Schepen van
Cultuur en reserveer een gratis plaats voor een voorstelling naar keuze in een van de vele deelnemende cultuurhuizen.
Voor seizoen 2022-2023 zijn onze partners: Les Brigittines, les Riches-Claires, Théâtre de Poche, Théâtre des Galeries, Théâtre des
Martyrs, Théâtre Les Tanneurs, Théâtre National, le Théâtre Royal du Parc en le Théâtre Royal de la Monnaie.
Het doel van dit initiatief is enerzijds om cultuur toegankelijker te maken voor senioren en anderzijds om senioren te stimuleren
om nieuwe plekken en voorstellingen te ontdekken.
Er wordt een presentatievergadering voorgesteld op 14 september 2022. De burgemeester, de schepen van cultuur en de culturele
instellingen ontvang u van 9u30 tot 12u15 uur in de prachtige Gotische zaal van het Stadhuis voor een uitwisseling en gezellig
moment, waarbij het initiatief en de verschillende programma's worden voorgesteld.
Aanvragen moeten ALLEEN worden ingediend door middel van de onderstaande antwoordcoupon, naar behoren ingevuld. Het
zal ook mogelijk zijn om het na de presentatie op 14 september 2022 op het Stadhuis in te vullen.
Elke senior ontvangt 1 gratis coupon die geldig is voor twee personen voor 1 voorstelling op 1 plaats naar keuze, zolang de
voorraad strekt.
Aanvragen worden centraal verzameld en verwerkt in volgorde van ontvangst (de poststempel of datum van ontvangst van de email geldt als bewijs). De Dienst Cultuur verbindt zich ertoe om de aanvragen zo goed mogelijk te beantwoorden en om met
iedereen contact op te nemen (per e-mail of per post) om de gekozen locatie te bevestigen op basis van de voorkeur en de
beschikbaarheid.
De bevestiging zal vergezeld gaan van alle nodige informatie.
Plaatsen zijn alleen bij onze partnerinstellingen te verkrijgen.
Dit initiatief komt bovenop de permanente seniorenkorting die al bestaat in de culturele centra van de Stad.
Samenvattend:
Bent u 65 jaar of ouder?
Bent u gedomicilieerd in 1000, 1120, 1130 of 1020 Brussel?
Stuur dan het antwoordformulier per e-mail naar ticket.senior@brucity.be of per post naar de Dienst Cultuur, Stad
Brussel, Sint-Katelijnestraat 11, 1000 Brussel
Voeg een kopie van uw identiteitskaart toe aan het antwoordformulier
Uiterste datum voor het terugsturen van dit antwoordformulier: 20 september 2021
Voor meer informatie: Dienst Cultuur van de Stad Brussel - T. 02 279 64 20 - ticket.senior@brucity.be

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Antwoordformulier:
Voor seizoen 2022-2023 zijn de partnerinstellingen (onder voorbehoud van bevestiging van de programma's): Les Brigittines, les
Riches-Claires, Théâtre de Poche, Théâtre des Galeries, Théâtre des Martyrs, Théâtre Les Tanneurs, Théâtre National, le Théâtre
Royal du Parc en de Koninklijke Muntschouwburg *.
* Opgelet, voor de Koninklijke Muntschouwburg gaat het om een eenmalige voorstelling: 26/01/2023 om 14.00 uur, de
voorvertoning van de opera Jevgeni Onegin (Eugene Onegin), van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski, onder leiding van Alain Altinoglu en
geregisseerd door Laurent Pelly.
Gelieve uw 3 keuzes uit de bovengenoemde theaters op te sommen in volgorde van voorkeur:
1e keuze: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2e keuze: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3e keuze: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Let op, er wordt slechts één keuze aan u gegeven!
Uw aanvraag zal worden verwerkt op basis van volgorde van ontvangst, zolang de voorraad strekt.
De Dienst Cultuur verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om zo goed mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen.
Persoonlijke gegevens**:
Naam: …………………………………………………………………………. Voornaam: ……………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
Telefoon / gsm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….........…..
U wenst dat de Dienst Cultuur en de partnerinstellingen contact met u opnemen via:
 e-mail  post (selectievakje)
Gelieve het ingevulde antwoordformulier per e-mail (ticket.senior@brucity.be) of per post (Dienst Cultuur, Stad Brussel, SintKatelijnestraat 11, 1000 Brussel) te sturen, met een kopie van uw identiteitskaart***.
Datum en handtekening:

**Uw persoonsgegevens blijven binnen de Dienst Cultuur van de Stad Brussel en worden enkel meegedeeld aan het theater dat u wordt toegewezen.
***De kopie van uw identiteitskaart wordt alleen gebruikt om uw leeftijd en woonplaats te controleren. Deze zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

